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Jednání Řídícího výboru 
 

Řídící výbor MAP Turnovsko se se-
šel na svém jednání v pondělí 
29. srpna 2016 v zasedací místnosti 
MěÚ Turnov. 

Hlavním úkolem bylo schválení 
Strategického rámce MAP 
Turnovsko do roku 2023 a zároveň 
schválení Investičních priorit - 
seznamu projektových záměrů 
pro investiční intervence v rámci 
MAP ORP Turnov do roku 2023. 
Oba dokumenty vznikaly 
v průběhu měsíců května - srpna 
na základě osobních návštěv 
školských zařízení a vzájemné 
komunikace v pracovních 
skupinách. Řídící výbor proto 
neměl k dokumentům žádné 
připomínky a oba byly jednohlasně 
schváleny. Schválené dokumenty 
jsou zveřejněny na stránkách    
www.mapturnovsko.cz 
 

 

 
V případě, že chcete přispět ke 
tvorbě dokumentu, můžete kon-
taktovat předsedy  pracovních 
skupin, popřípadě manažerku 
projektu, Ing. Lenku Krupařovou, 
nebo kancelář MAP. 

 

 
kancelář: 
Skálova ul. 466, Turnov 
e-mail: 
kruparova@mapturnovsko.cz 
telefon: 
720 036 529 
www. mapturnovsko.cz 

Pracovní skupiny 
 

V rámci projektu byly vytvořeny tři 
pracovní skupiny. 

1) PS Předškolní vzdělávání 
2) PS Základní vzdělávání 
3) PS Zájmové a ostatní vzdě-

lávání 
Pracovní skupina Předškolní vzdělá-
vání pracuje ve složení: Hana Lama-
čová, Mgr. Zdeňka Čiháková, Ondřej 
Havrda, Zdenka Hobelantová, Bc. 
Dana Brožková a předsedkyní je Mgr. 
Dagmar Rakoušová. 
Předsedou pracovní skupiny Základní 
vzdělávání je Mgr. Michal Loukota 
a členy jsou: Mgr. Olga Tomsová, Mgr. 
Radmila Laudová, Mgr. Radka Šimůn-
ková, Mgr. Martina Pichrtová, Mgr. 
Markéta Zakouřilová, Mgr. Zuzana Bíl-
ková. 
Poslední pracovní skupina Zájmové 
a ostatní vzdělávání pracuje pod vede-
ním Ing. Mgr. Tomáše Zakouřila a je ve 
složení: PaedDr. Jaroslava Dudková, 
Michal Kutek, Bc. Tomáš Hájek a RNDr. 
Eva Fričová. 
Činnost v pracovních skupinách je 
dobrovolná a počet členů není ome-
zen.  
Pracovní skupiny budou v následují-
cích měsících, ve spolupráci s kance-
láří MAP,  zpracovávat a připomínko-
vat Akční plán MAP Turnovsko. Infor-
mace o jednání pracovních skupin jsou 
zveřejňovány na webových stránkách 
projektu. 
  

SWOT 3 Analýza 
Jedná se o materiál vytvořený 
v rámci projektu, který vychází 
z existujících dat v území 
a z doplňkových šetření. 
 
(SWOT3 Analýza = maximálně tři silné 
stránky, slabé stránky, příležitosti a 
hrozby.) 
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pracovní verze SWOT 3 analýzy 
 Cíl 1. Vyhovující materiální podmínky škol, školských zařízení a dalších subjektů poskytujících zájmové a celoživotní 
vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 
 Dostatečný počet pomůcek 
 Dostatek prostor pro tělesnou výchovu žáků (tělo-

cvičny, školní hřiště) 
 Dobrý vnější vzhled škol 

 Nedostatek odborných učeben a prostor (kabinety, soci-
ální zařízení, učebny) 

 Nedostatečné vybavení IT (počítače ve třídách, interaktivní 
tabule) 

 Nedostatečné vybavení žákovských a učitelských knihoven 
Příležitosti Hrozby 
 Využití finančních prostředků nejen z EU na rekon-

strukce a zlepšení vybavení škol 
 Nedostatek finančních prostředků na opravy a údržbu 

školy 

 
Cíl 2. Zvýšené kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a pracovníků dalších subjektů 
poskytujících zájmové a celoživotní vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 
 Odborná kvalifikace pedagogů  Překážky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(zastupování učitelů při jejich účasti na školení) 
 Nedostatečné dovednosti pedagogů při práci s IT a novými 

metodami práce (kooperativní učení, formativní hodno-
cení, STEM...) 

Příležitosti Hrozby 
 Vytvoření podmínek pro úspěšnou realizaci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků 
 Odměňování pedagogických pracovníků v návaz-

nosti na kariérní řád 
 Vzdělávání pedagogických pracovníků přímo ve 

školách 

 Nedostatečné ocenění pedagogické práce 
 Vyhoření a stres vedení škol a učitelů 

 
Cíl 3. Zvýšení kvality vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 
 Dobré klima školy 
 Zapojení žáků do školních projektů 

 Nedostatečná motivace a malý zájem žáků o vzdělávání 
 Učení informací nepotřebných pro život 
 Neúplné znalosti pedagogů o klíčových kompetencích žáků 

Příležitosti Hrozby 
 Rozvoj vlastního hodnocení školy 
 Větší míra uplatnění sebehodnocení žáků 
 Vzájemné hospitace mezi učiteli 

 Negativní vliv přípravy na jednotné přijímací zkoušky na  
vytváření klíčových kompetencí 

 Růst nevhodných projevů žáků – agrese, šikana, záškolác-
tví, drogy, kouření 

 
Cíl 4. Vytvoření podmínek pro vzdělávání většiny žáků v hlavním vzdělávacím proudu 

Silné stránky Slabé stránky 
 Školy mají zpracován plán primární prevence 
 Školy již integrují žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 Nepřipravenost pedagogů v oblasti metod práce žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami,  předsudky veřejnosti 
včetně rodičů o inkluzi 

 Nedostatek pomůcek pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

 Nedostatek asistentů pedagogů 
Příležitosti Hrozby 
 Vytvoření podmínek v oblasti materiálního vyba-

vení pro inkluzi 
 Vytvoření podmínek pro připravenost pedagogů a 

veřejnosti pro inkluzi 
 Vznik školních poradenských pracovišť (speciální 

pedagog, školní psycholog) 

 Obavy z kvality výuky při zařazení žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu 
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Identifikace projektu 

Název projektu: MAP Turnovsko 
 

  Registrační číslo  projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000101 
  Doba realizace projektu:  

1. 5. 2016 – 31. 12. 2017 
 

pracovní verze SWOT 3 analýzy 
Cíl 5. Prohloubení spolupráce škol a školských zařízení s komunitou, rodinou, partnery a dalšími subjekty poskytujícími zájmové 
a celoživotní vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 
 Existence konzultačních hodin pro žáky i rodiče 
 Možnost účasti rodičů ve vyučování 

 Nezájem některých rodičů o školu a nedostatek 
času na děti 

 Spolupráce s rodiči se omezuje jen na třídní 
schůzky 

Příležitosti Hrozby 
 Zlepšení spolupráce s OSPOD 
 Rozšiřování schůzek ve formátu: učitel – rodiče – 

žák 

 Rozšiřování nepravdivých informací o škole 
 Snaha rodičů přizpůsobovat školu svým předsta-

vám (jak ji oni sami zažili) 
 
Cíl 6. Podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 
 Dobrá nabídka aktivit pro volný čas dětí a mlá-

deže 
 Významná role školních družin v zájmovém vzdě-

lávání 

 Malá účast občanů v celoživotním vzdělávání 

Příležitosti Hrozby 
 Rozšíření nabídky v zájmovém, neformálním a ce-

loživotním vzdělávání 
 Zhoršení materiálních a finančních podmínek pro 

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

 

Investiční priority 
 

Současně se zpracováváním 
Strategického rámce, vznikal 
i dokument: 
 Investiční priority - seznam 
projektových záměrů pro 
investiční intervence v SC 2.4 IROP 
a pro integrované nástroje ITI, 
IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, 
území MAP – ORP Turnov. 
Tento dokument shromažďuje 
záměry škol a školských zařízení, 
dle aktuálních potřeb, s výhledem 
do roku 2023 a bude sloužit jako 
podklad při hodnocení žádostí do 
výzev MMR. V dokumentu je 
zaneseno více jak 70 projektů 
v celkové výši více než 240 mil. Kč. 
Celý dokument byl předán 
řídícímu orgánu a je zveřejněn na 
stránkách projektu 
www.mapturnovsko.cz. Jeho 
aktualizace bude možná, dle 
potřeb území, nejdříve však za 
6 měsíců. 

 

Výzva číslo 46 z IROP – Infrastruktura základních škol 
Vyhlášení výzvy: 17. 8. 2016 
Zahájení příjmu žádostí: 29. 9. 2016 
Ukončení příjmu žádostí: 14. 2. 2017 
Výše dotace: 85 - 100% 
Minimální výše způsobilých výdajů: 1 mil. Kč 
Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč 
Typy podporovaných projektů:  
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvý-
šení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologi-
emi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).  
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování 
bezbariérovosti škol.  
Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde 
je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 
Více informací na: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Infrastruk-
tura-zakladnich-skol 
 


